
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   19 Απριλίου   2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ.  27608/464 

         e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Βεντούρης Ανδρέας, Βοιδονικόλας Γεώργιος, Ζηλάκου 

Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος, 

Κάρλες Αναστάσιος, Μαστρονικόλας Ιωάννης, Μελά Σταυρούλα. 
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η
  έκτακτη συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος, Ρέππας Παναγιώτης, 

Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00  στην αίθουσα 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 75 παρ. 6 του 

Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.14 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της µονίµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Αικατερίνης Οικονόµου, για τη µετάβαση αεροπορικώς, 

µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στην πόλη Κλουζ της Ρουµανίας από 

14 έως 18 Μαΐου 2019, για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο 

«Productive green infrastructure for post industrial urban regeneration» στα πλαίσια 

του ευρωπαϊκού προγράµµατος  HORIZON 2020 µε στόχο να αναδείξει την 

ενσωµάτωση λύσεων προερχόµενων από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά 

οφέλη για την οικονοµική, κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων 

αστικών περιοχών. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Άσκηση ή µη έφεσης κατά των υπ΄ αρ. Α 724/2019, Α 725/2019 & Α 149/2019 

αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 8
ο
 Μονοµελές) σχετικά µε 

τις υπ΄ αρ.  5071/2012 & 5072/2012 πράξης εγγραφής της Ε.Υ.∆.Α.Π. στον βεβαιωτικό 

κατάλογο Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού και ∆ηµοτικού Φόρου, οικονοµικών 

ετών 2010, 2011 & 2006. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 : Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιµής, για την παροχή υπηρεσία µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση 

του συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων χώρων – εφαρµογές SMART CITIES, 

µε εξοικονόµησης ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 21.332.469,87 

€ συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

  

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : Έγκριση µελέτης και  κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή 

ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια: 



 2 

«Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού  για την αναβάθµιση παιδικών 

χαρών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 306.358,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 : Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το  1

ο
 

τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της υπ’ αρ. Α2476/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Γ΄ Τριµελές Τµήµα), που αφορά στην υπόθεση της Ευαγγελίας 

Πολυδεύκη, κατά του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ΄ αριθµ. 2060/2018 απόφασης του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Πειραιά  

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Αποδοχή ή µη δωρεάς από την εταιρεία CURZON SHIPBROKERS CORP 

ανακατασκευή νησίδων και τοποθέτηση µεταλλικών ζαρντινιερών µε δένδρα µεγάλου 

µεγέθους σε διάφορα σηµεία  της πόλης. 

 

 

             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

       

             ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
 

Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.gov.gr για τις 

συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής (στη θέση Ο ∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή, 

Συνεδριάσεις). 

 

Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)  

1. Πρόεδρο,  µέλη Οικονοµικής Επιτροπής  

2. Γραφείο ∆ηµάρχου  
3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πασχαλίνα Καλαγιά – Καραµαλάκου 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

10. ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκτρολογικού  

11. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

12. ∆/νση Οικονοµικού 


